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Rynek pracy w województwie mazowieckim 

Lipiec 2018                                                                                                                                                 Nr 7 

1. Bezrobocie w woj. mazowieckim – lipca 2018 r.: 

Stopa bezrobocia 5,1% 

Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 570 osób (z 140 080 osób w czerwcu 2018 r. do 139 510 

osób w lipcu 2018 r.). 

Największy spadek bezrobocia wystąpił wśród osób: 

 długotrwale bezrobotnych o 1 432 osoby (z 78 862 osób w czerwcu 2018 r. do 77 430 osób 

w lipcu 2018 r.); 

 powyżej 50 roku życia o 582 osoby (z 39 301 osób w czerwcu 2018 r. do 38 719 osób w lipcu 

2018 r.); 

 bez kwalifikacji zawodowych o 561 osób (z 46 055 osób w czerwcu 2018 r. do 45 494 osób w lipcu 

2018 r.); 

 poprzednio pracujących o 401 osób (z 118 464 osób w czerwcu 2018 r. do 118 063 osób w lipcu 

2018 r.); 

 bez doświadczenia zawodowego o 327 osób (z 31 153 osób w czerwcu 2018 r. do 30 826 osób w 

lipcu 2018 r.). 

Spadek zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 1 943 miejsca 

(z 18 696 miejsc w czerwcu 2018 r. do 16 753 miejsc w lipcu 2018 r.). 

2. Poziom bezrobocia1 

Na koniec czerwca na Mazowszu zarejestrowanych było 139 510 osób bezrobotnych, w tym 

73 862 kobiet, tj. 52,9% ogółu bezrobotnych. 

  

                                       
1 Na podstawie danych statystyki publicznej MRPiPS-01. 
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▼ Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku). 

miesiąc/rok 

Liczba bezrobotnych 

Stopa 
bezrobocia Ogółem 

Wzrost/spadek 
w odniesieniu 
do poprzedniego 
miesiąca/roku 

2003 363 554 - 5 302 15,4 

2004 352 946 - 10 608 14,7 

2005 332 525 - 20 421 13,8 

2006 285 612 - 46 913 11,8 

2007 219 924 - 65 688 9,0 

2008 178 028 - 41 896 7,3 

2009 224 480 46 452 9,0 

2010 238 341 13 861 9,7 

2011 246 739 8 398 9,8 

2012 271 927 25 188 10,7 

2013 283 196 11 269 11,1 

2014 249 777 - 33 419 9,6 

2015 216 527 - 33 250 8,3 

2016 188 910 - 27 617 7,0 

2017 154 068 - 34 842 5,6 

2018 
 

   

styczeń 160 523 6 455 5,8 

luty 159 123 - 1 400 5,8 

marzec 154 673 - 4 450 5,6 

kwiecień 148 871 - 5 802 5,4 

maj 144 248 - 4 623 5,2 

czerwiec 140 080 - 4 168 5,1 

lipiec 139 510 - 570 5,1 
Źródło: Opracowanie na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów; Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa, 2003-2018. 

Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 20 powiatach, 

największy liczbowy spadek w miastach: Warszawa o 468 osób (o 2,1%) i Radom o 93 osób (o 0,8%) 

oraz w powiatach: pułtuskim o 93 osoby (o 3,5%), makowskim o 90 osób, (o 2,8%), radomskim o 

62 osoby (o 0,7%) oraz garwolińskim o 53 osoby (o 1,4%). 

Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 22 powiatach, 

największy liczbowy wzrost w powiatach: lipskim o 66 osób (o 4,2%), nowodworskim o 63 osoby 

(o 3,5%), piaseczyńskim o 46 osób (1,3%). 
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3. Stopa bezrobocia 

W lipcu 2018 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 5,1% (przy średniej 

dla kraju 5,9%). W odniesieniu do czerwca 2018 r. stopa bezrobocia w województwie mazowieckim 

oraz w kraju pozostała na tym samym poziomie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2018. 

Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie – 3,3%, śląskie 

– 4,5%, małopolskie i pomorskie  – po 4,8%, mazowieckie – 5,1% i dolnośląskie – 5,2%, natomiast 

najwyższą województwa: warmińsko – mazurskie – 9,9%, kujawsko-pomorskie i  podkarpackie – 

po 8,7%  

Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W lipcu 2018 r. 

najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 23,5%, przysuskim – 

18,6% oraz radomskim – 17,7%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Warszawa – 

1,7% oraz powiaty: warszawski zachodni – 2,1%, grójecki – 2,2%, grodziski – 3,2%, pruszkowski – 

3,8%, piaseczyński – 4,1%, wyszkowski – 4,3% oraz otwocki – 4,4%. 

7,1 7,1

6,8

6,6
6,4

6,2 6,1 6,1
5,9

5,6 5,6 5,6

5,8 5,8
5,6

5,4
5,2 5,1 5,1

5,0

6,0

7,0

8,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rok 2017 Rok 2018

▼ Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %). 
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▼ Rysunek 1. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2018 r. 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów; Główny Urząd 

Statystyczny, Warszawa, 2018. 
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W porównaniu do poprzedniego miesiąca w lipcu 2018 r. w 13 powiatach województwa 

mazowieckiego odnotowano spadek stopy bezrobocia a w 13 pozostała ona na tym samym 

poziomie. Wzrost stopy bezrobocia wystąpił w 16 powiatach. Największy spadek wystąpił w 

powiatach: makowskim i pułtuskim – o 0,4 punktu procentowego oraz białobrzeskim i zwoleńskim 

– o 0,3 punktu procentowego. 

4. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych2 

W lipcu 2018 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 16 530 

osób bezrobotnych (w czerwcu 2018 r. – 14 373 osób) z ewidencji wyłączono 17 100 osób 

bezrobotnych (w czerwcu 2018 r. –18 541 osób), w tym z powodu: 

 podjęcia pracy – 7 678 osób – 44,9% odpływu z bezrobocia; 

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 479 osób – 25,8% odpływu z bezrobocia; 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1 163 osoby – 6,8% odpływu z bezrobocia; 

 rozpoczęcia stażu – 1 118 osób – 6,5% odpływu z bezrobocia; 

 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy, w tym w ramach PAI – 696 osób – 4,1% odpływu z bezrobocia. 

5. Wybrane kategorie bezrobotnych.3 

Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych 

bezrobotnych (139 510 osób), prawie co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. 

▼ Tabela 2. Wybrane kategorie bezrobotnych. 

Bezrobotni ogółem 
lipiec 
2017 r. 

Udział % 
czerwiec 
2018 r. 

Udział % 
lipiec 
2018 r. 

Udział % 

 167 075 100,0 140 080 100,0 139 510 100,0 

w tym: 

kobiety 86 631 51,9 73 174 52,2 73 862 52,9 

mężczyźni 80 444 48,1 66 906 47,8 65 648 47,1 

ponadto: 

poprzednio pracujący 140 559 84,1 118 464 84,6 118 063 84,6 

dotychczas nie pracujący 26 516 15,9 21 616 15,4 21 928 15,4 

zamieszkali na wsi 73 297 43,9 63 083 45,0 63 009 45,2 

                                       
2 Na podstawie danych ze sprawozdania statystyki publicznej MRPiPS-01. 
3 Na podstawie danych ze sprawozdania statystyki publicznej MRPiPS-01. 
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z prawem do zasiłku 24 073 14,4 21 637 15,4 21 447 15,7 

zwolnieni z przyczyn zakładu 
pracy 

9 094 5,4 
6 819 4,9 6 796 4,9 

osoby w okresie do 12 m - cy od 
dnia ukończenia nauki 

3 776 2,3 
2 641 1,9 2 866 2,1 

cudzoziemcy 1 014 0,6 883 0,6 895 0,6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS-01. 

Bezrobotne kobiety 

Na koniec lipca 2018 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 

73 862 bezrobotnych kobiet, tj. 52,9% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do czerwca 2018 r. liczba 

bezrobotnych kobiet wzrosła o 688 osoby. Bezrobotne kobiety dominowały głównie 

w następujących kategoriach osób bezrobotnych: 

 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 85,0% ogółu bezrobotnych w tej 

kategorii; 

 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 83,1% ogółu 

bezrobotnych w tej kategorii; 

 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 63,6% ogółu bezrobotnych w tej 

kategorii; 

 cudzoziemcy – 62,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 osoby do 30 roku życia – 61,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 59,6% ogółu bezrobotnych w tej 

kategorii; 

 osoby bez doświadczenia zawodowego – 55,9% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 osoby dotychczas niepracujące – 55,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii;  

 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 54,8% ogółu bezrobotnych w tej 

kategorii; 

 osoby długotrwale bezrobotne – 54,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii;  

 osoby zamieszkałe na wsi – 53,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 poprzednio pracujący – 52,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. 

 bez kwalifikacji zawodowych – 53,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 
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Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniało się: miasto Płock – 63,6% oraz powiaty: 

płocki – 62,1%, sierpecki – 59,5% oraz grodziski – 59,4%. 

Bezrobotni mężczyźni 

Na koniec lipca 2018 r. zarejestrowanych było 65 648 mężczyzn, tj. 47,1% ogółu bezrobotnych. 

W odniesieniu do czerwca 2018 r. liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 2 964 osoby (o 4,2%). 

Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach osób bezrobotnych: 

 powyżej 50 roku życia – 63,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 niepełnosprawni – 56,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii. 

Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński – 56,2%, 

białobrzeski – 53,0%, makowski – 52,5%. 

Bezrobocie na wsi 

Na koniec lipca 2018 r. na wsi mieszkało 63 009 osoby bezrobotne, tj. 45,2% ogółu 

bezrobotnych, w tym 33 525 kobiet. W porównaniu do czerwca 2018 r. liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 74 osoby, tj. o 0,1%. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% 

i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej 

liczbie bezrobotnych kształtował się od 32,9% w powiecie otwockim do 97,5% w powiecie 

siedleckim. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Na koniec lipca 2018 r. prawo do zasiłku posiadało 21 928 osób, tj. 15,7% ogółu bezrobotnych. 

W odniesieniu do czerwca br. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła 

się o 291 osób (o 1,3%). 

Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: 

grodziskim – 24,5%, żuromińskim – 22,3%, oraz grójeckim – 21,6% . 

Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniało się miasto Płock – 12,2% 

oraz powiaty: łosicki – 9,2%, przasnyski – 10,0% oraz białobrzeskim i  lipski – po 10,1%. 
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Na koniec lipca 2018 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: 

 długotrwale bezrobotne4 – 55,5% ogółu bezrobotnych (77 430 osób); 

 powyżej 50 roku życia – 27,8% ogółu bezrobotnych (38 719 osób); 

 do 30 roku życia – 24,0% ogółu bezrobotnych (33 512 osób); 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 18,5% ogółu bezrobotnych (25 868 

osób); 

 niepełnosprawne – 4,7% ogółu bezrobotnych (6 570 osób); 

 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 1,1% ogółu bezrobotnych (1 594 osób); 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% ogółu 

bezrobotnych (308 osób). 

 ▼ Tabela 3. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy5 

rok/ 

miesiące 

osoby 

bezrobotne 

ogółem 

osoby 

w szczególnej 

sytuacji na 

rynku pracy 

ogółem  

do 30 

roku 

życia 

do 25 

roku 

życia 

długotrwale 

bezrobotne 

powyżej 

50 roku 

życia 

korzystające 

ze świadczeń 

z pomocy 

społecznej 

posiadające 

co najmniej 

jedno 

dziecko do 6 

roku życia 

posiadające 

co najmniej 

jedno dziecko 

niepełno-

sprawne do 

18 roku życia 

niepełno-

sprawne 

2017 154 068 131 015 37 606 18 032 88 151 43 983 2 178 26 801 264 7 007 
2018  
styczeń 160 523 135 469 39 807 19 115 89 386 45 069 1 652 27 765 292 8 179 
luty 159 123 133 923 39 644 18 969 87 814 44 380 1 993 27 634 306 7 106 
marzec 154 673 129 902 38 171 18 006 85 375 43 179 2 107 27 095 317 6 978 
kwiecień 148 871 125 324 36 374 16 983 82 934 41 726 1 914 26 519 307 6 786 
maj 144 248 121 924 35 231 16 678 80 823 40 349 1 812 26 127 306 6 666 
czerwiec 140 080 118 334 33 613 15 704 78 862 39 301 1 725 25 738 301 6 505 
lipiec 139 510 117 283  33 512 15 668 77 430 38 719 1 594 25 868 308 6 570 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS-01. 

6. Planowane zwolnienia 

W lipcu 2018 r. 2 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (tyle samo jak 

w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 254 osoby (o 180 osób więcej 

                                       
4 Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale bezrobotny to osoba 
pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat – z wyłączeniem 
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.). 
5Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 
z późn. zm.) 

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/120524-ujednolicony-tekst-ustawy-z-dnia-20-kwietnia-2004r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/120524-ujednolicony-tekst-ustawy-z-dnia-20-kwietnia-2004r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy
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jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają 

w branżach produkcyjnej i informatycznej. 

W lipcu 2018 r. 7 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych 

(o 1 pracodawców mniej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 

528 osób (o 101 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić 

zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, 

a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, 

posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba 

osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na 

obszarze województwa mazowieckiego. 

7. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

W lipcu 2018 r. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały 16 753 wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej, o 1 943 wolne miejsca pracy (o 10,4%) mniej niż w poprzednim miesiącu. 

Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – 83,8%, tj. 14 042 

wolne miejsca dotyczyły pracy niesubsydiowanej.  

Pośrednicy pracy podjęli współpracę z 1 031 zakładami pracy, nawiązali 1 890 kontaktów 

z pracodawcami, w wyniku których pozyskali 3 017 niesubsydiowanych miejsc pracy, tj. 21,5% 

ogółu niesubsydiowanych miejsc pracy. 

▼ Tabela 4. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

Wyszczególnienie I - VII 2017 r. Udział % I – VII 2018 r. Udział % 

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej 

149 517 100,0 137 505 100,0 

w tym: 

subsydiowane 29 576 19,8 23 570 17,1 

niesubsydiowane 119 941 80,2 113 935 82,9 

ponadto: 

z sektora publicznego 12 440 8,3 11 170 8,1 

sezonowe 35 184 23,5 29 539 21,5 

dla osób niepełnosprawnych 3 983 2,7 4 530 3,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS-01. 


